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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ه حمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابال
 أجمعين، أما بعد...

اشوواراا االسووالم وتجــ ش اــ الة ال فــار مــك اهــ  ال  ــا   : "-تعووالى رحمووه هللا–فيقوووا المفلوو  
ا د  ب وود أت هكوووت اللوووالعدالووة موون الوووبي والدهانووة،  وو ا اهصوو  أت اللووغار  ذ ت قبوو  ب يوور  وو ا، ذ

لفاسو،، امسلًما كما تقدم، وذ ب ود أت هكووت عودًذ م اقًنوا، فوال تهووة شوغار  الالوافر، وذ تهووة شوغار  
 وذ تهوة شغار  صاحب ال فلة كما سيأتي.

 هعنوي فوي حواا فقودات وتج ش ا الة ال فـار مـك اهـ  ال  ـا  لـص ال يـيل لـص السـفر  قاا  نوا: 
غيور  وفذ ، ت اورك اهمور بودوت شوغار  بحيوا تووي  الوصوية أو ت اهواوة اللغور مون المسولمين موا 

ث، عن اللروا وت قب  شغار  الالافر كما قالوا في شغار  الصبي إذا لم ت وجد غيره في مكوات الحوار
 غ  ت اسا   عن   ا اهص ؟فاهص  عدم قبوا شغارته، لالن إذا خ لي من ضياع الح، 

ــكْ }آهووة الماةوود   ــَرانم مم ــرمم  ْ َاْو آَخ ــدة: { َغْي ا علووى جووواة هعنووي موون غيوور المسوولمين توود [106]المائ
تن مثاًل.  شغارتغم في    الموطن في الوصية في السفر، هعني في غير الوصية في الدَّ

اقاوووورص شوووومن مسوووولم موووون آخوووور ولووووم هحووووور ما إذ موووون غيوووور المسوووولمين، فغوووو  نقبوووو  شووووغارتغم 
قووودمال اللووورعية إذا لوووم ههووود بينوووة طلبنوووا هموووين كالوصوووية أو نقووووا: ذ ت قبووو  شوووغارتغم، وتالووووت الم

الموودعى عليووه؟ قووالوا: فووي الوصووية فووي السووفر إذا لووم هكوون غيوور م هعنووي لووم ت وجوود غيوور م، فالووات  نووا 
تن والنالواغ وغيور ذلوك مون اهبوواب  تن وغيوره، كالودَّ لاوي اتامة وذ تهوة شغارتغم في غير ذلك كالدَّ

 تاطلب اللغار .
العلووم موو  أت اتهووة توودا علووى القبوووا، وقصووة عوودد وتموويم الوودارد توودا  والمسووألة خالفيووة بووين أ وو 

ا، الهمغوور ذ ه هيوونغوا، فلنسوم  كوالم القرطبوي الو د ذكور المسوألة بو تولغأت عليغا أهًوا، وأظون 
 وذكر أقواا أ   العلم. ،وذكر المالف

 . -رحمه هللا-فقاا 
 نعم.

 قرأ اتهة.ااتهة..اتهة. أنت 
 .لميك، ويلى هللا وسل  على نبينا محمٍد وعلى آله ويحبهالحمد هلل ر  العا

ا َحَأـَر َاَحـَد      يـا}  لـص ق لـه تعـالى: -تعـالى رحمه هللا–قال  ََ يَك آَمن ـ ْا َاـَ اَلة  َنْيـنم  ْ   م َايَُّ ـا الذـيم
ــرمم  ْ  ــْك َغْي ــَرانم مم ــن  ْ  َاْو آَخ ــْدٍل موم َوا َع ََ ــانم  َن ِْ ــيذلم ا ــيَك اْلَ يم ــْ    حم ــص اَ ْر م اْلَم ــ  ْ  َضــَرْم  ْ  لم   مْن َان

َمانم بماّللوم  منم اْرَتْب  ْ  اَل َنْش َ  اَلةم َلي ْقسم َما ممك َبْعدم الصذ يَبل  اْلَمْ  م َتْحبمس  َن   رمي بمهم ََِمًنـا َلَأَياَنْ     مُّصم
ـ ا لذمم ًَ ا ق ْرَمى َواَل َنْ      َاَ اَلَة ّللاوم  منذا  م ََ ـيكَوَلْ  َماَن  ًمـا *  َك اآلِممم ِْ ا  م َمـا اْسـَ َحقذ ِمـَر َعَلـى َانذ   ْن ع  ـِم َل
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ـَمانم بمـاّللوم َلَشـَ اَلت َنا اَ  يَك اْسـَ َحعذ َعَلـْي م   اَ ْوَلَيـانم َلي ْقسم ـَك الذـيم َما مم ـك َلآَخَرانم يمق  َمان  َمَقاَم   َحـعُّ مم
ــكَ  ا لذمم ًَ ــا  م َما َوَمــا اْعَ ــَدْيَنا  منذ يك َاــَ اَلتم م َ ــا َاْو  * الظذــالممم ــَ اَلةم َعَلــى َوْج م لمــَ  َاْلَنــى َان َيــْأت  ْا بمالشذ ََ

ــــقم  ــــْ َ  اْلَفاسم ي اْلَق ــــدم ــــَمع  ْا َلّللاو  اَل َيْ  َ َواْس ــــ ا ّللاو ْ  َواتذق  ــــانم م ــــَد َاْيَم ــــاْن َبْع ــــَرلذ َاْيَم ــــال  ْا َان ت   {يكَيَخ
 سبْع وعشرون مسألًل: ليه: [108-106]المائدة:

 لقـرآنا لـص مـا ااـك  مـك المعـانص اهـ  عنـد هيه اآليـا  الـِال  -رحمه هللا–ولى: قال مكصٌّ ا  
  .الِلج له يقع ل  مك مال  هيا: عطيل انك قال ا،وحكمً  ومعنىً  ا عرابً 
 .الثََّلج  

 .-هللا رحمه- م ابه مك كْ نيوم  وَل  تفسيرها، لص الِذَلج   له يقع ل  مك 
 هــيه ان اخالًلــ اعلــ  وال ا،ايًأــ قبلــه النحــا  جعفــرٍ  انــ  َمــره -هللا رحمــه-مكــصٌّ  َمــره مــا: قلــ 

 نـكا عـك وغيرهمـا والـدارقطنص البخـاري  روى . نـدا  نـك وعـدي الـداري  تمـي ٍ  بسـب  نزلـ  اآليـا 
 صننـ مـك ل ـىً  مع مـا لخـر  مكـل،  لـى يخ لفـان  نـدا ٍ  نـك وعـدي الـداري  تمي  مان: قال عبا 
 كمـ اجاًمـ وحبسـا اهلـه  لـى ترم ـه لـدلعا  لي مـا، لأويـى ،مسـل ْ  ن ـا ليس بأر ٍ  ل  لص ،س  
ـــيه  امخ ًيـــ لأـــلٍ  ـــا» -وســـل  عليـــه هللا يـــلى- هللا رســـ ل لاســـ حلف ما ،بال ـــا َم  اَل وَ  َمَ ْم  َم

ــا ــ  «اطذَلْع  َم ــل الجــا  وجــد ِ ــال ا ،بمك ــل كمــ رجــالن لجــا  وتمــي ، عــديوٍ  مــك ااــ ريناه: لق  وِر
: قــال اع ــدينا، ومــا اــ الت ما مــك احــع ولشــ التنا للســ مص، الجــا  هــيا ان لحلفــا ،الســ مص

 .الدارقطنص لفظ. اآليل هيه نزل  ولي   الجا ، لأخيوا
يَك آَمن ـــ ْا َاـــ َ  يـــا} :اآليـــل هـــيه لـــص الـــداري  تمـــي ٍ  عـــك ال رمـــيي وروى   {اَلة  َنْيـــنم   ْ َايَُّ ـــا الذـــيم

  لــى يخ لفــان نييكنصــرا ومانــا ،نــدا ٍ  نــك عــدي وغيــر غيــري  النــا  من ــا نــر   [106]المائــدة:
 انص نك دي ن  : له قالي   س  ٍ  لبنص م لىً  علي ما  وقدم  ن جارت ما، الشا  لأتيا اإلسال ، قب  الشا 
 مـا، لي  لأويـى لمـر  تجارتـه، ظـ ع   وهـ  الملـ ، بـه يريـد لأـلٍ  مـك جا ْ  ومعه ،ن جارةٍ  مري 

 ِــ  ،رهـ ل بـأل  لبعنـاه لجـا ا َلــ  اخـينا مـا  للمـا: تمـي ْ  قــال اهلـه، تـر  مـا بلغـاي   ان وامرهمـا
 ،الجـا  اولقـدو  معنـا، مـان مـا  لـي   للعنـا اهلـه  لـى مناقـدم  للمـا نـدا ، نـك وعـدي انا اق سمناها

 قـدو  دبعـ اسـلم  للمـا: تمـي ْ  قـال غيـره،  لينـا للـع ومـا هـيا، غيـر تـر  مـا: لقلنـا عنه لسأل نا
 والي  الخبر، واخبرت   اهله ي لأت َل ، مك تأِم  المدينل -وسل  عليه هللا يلى- هللا رس ل
 هللا يــلى- هللا رســ ل  لــى بــه لــأت ا مِل ــا، يــاحبص عنــد ان واخبــرت   لرهــ ، خمســمائل  لــي  
 ه،لينــ اهــ  علــى بــه قطــعي   بمــا يســ حلف ه ان لــأمره  يجــدوا، للــ  البينــل لســأل   -وســل  عليــه
يَك آَمن  ْا َاَ الَ  يا}: وج  عز هللا لأنزل لحل  َبْعـَد }: ق لـه لـى [ 106المائـدة:] {ة  َنْيـنم   ْ َايَُّ ا الذيم

 مك خمسمائلال زع لن   ،لحلفا من   آخر ورج ْ  العاص نك عمرو لقا  [108]المائدة: {َاْيَمانم م ْ 
 .ندا ٍ  نك عدي يدي
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 .بصحيح  سناله وليس غري ْ  حديثْ  هيا: عيسى ان  قال
 جرهمـا م   ومـان نصـرانييك، ومانـا دي،عـ واخيـه تمـي ٍ  لـص نزلـ  الـِال  اآليـا  ان ال اقدي وَمر
 ماريل . انص انك  قدم  المدينل  لى -وسل  عليه هللا يلى- النبص هاجر للما مكل،  لى

 مريم؟ أممارية 
 طال :......

 مارية؟أم ابن أبي مريم 
 طال : عندي ماريل.

 نعم.
 كنـ عمـرو  لىمـ ماريـل انـص انـك  قـدم  المدينـل  لـى -وسـل  عليـه هللا يـلى- النبـص هاجر للما 

 .الحديث وَمر عدي، واخيه تمي ٍ  مع لخر  ا،تاجرً  الشا  يريد وه  المدينل العاص
 خـر  مـان السـ مص، وائـ ٍ  نـك العـاص مـ لى ماريـل انـص نـك دي ن ـ لـص نزلـ : قـال النقاش وَمر
 كمـ ومـان اًمـيتم يسـمى احـدهما نصـرانيان رجـالن ومعـه النجااص، ار   لى البحر لص امسالرً 
 ِـ  ،هويـي  م ـ  ومـان البحـر، لص به مصلر   السفينل لص وه  دي ْ ن   لما  ندا ، نك ديوع ،لخ ٍ 

 مــا نــهم لأخــيا المــال، قبأــا دي ن ــ مــا  للمــا اهلــص، الم ــا  هــيا انلغــا: لقــال الم ــا  لــص جعل ــا
مــر بالــيه ، امم ًهــ امنق ًاــ مِقــال ِالِمائــل ليــه لأــلٍ  مــك  نــا ْ  اخــيا ليمــا ل ــان ،اعجب مــا  َو
 . الحديث
 .الحديث ا،مسلمً  ومان دي ْ ن   مر  الشا  قدم ا للما: وقال نيدس   وَمره
 بـأن ا ٍ  تعـالى هللا م ـا  لـص (اـ د[ ورل )106]المائـدة: {َنْيـنم   ْ  َاـَ اَلة  }: تعـالى وق لـه :الِانيل

وا} :تعـــالى ق لـــه من ـــا: مخ لفـــلٍ  د  يَدْيكم  َواْسَ ْشـــ م ـــكْ  َاـــ م  هامعنـــ: قيـــ [ 282:البقـــرة] {رمجـــالم   ْ  مم
 . احأروا
دَ }: تعـالى مق لـه عبيـدة ان  قاله اعل ، :اي قأى :بمعنى (ا د) :ومن ا   مالذ   ملـهَ  اَل  نذـه  اَ  ّللاذ   َاـ م

 [. 18:عمران آل] {ه  َ 
 قوى: أد علم.

 طال : عندي اعل .
ونَ  َواْلَمالئمَ ــل  }: تعــالى مق لــه اقــر، :بمعنــى (اــ د) :ومن ــا   :ومن ــا[. 166:النســا ] {َيْشــَ د 
دَ }: تعالى هللا قال حك ، :بمعنى (ا د) دْ  َوَا م  [.26:ي س ] {َاْهلمه ممكْ  ااهم

   .اللعان لص مما حل ، :بمعنى (ا د) :ومن ا
يَك آَمن  ْا َاَ اَلة  َنيْ  يا} :تعالى مق له ويى، :بمعنى (وا د)  [.106ة:]المائد {نم   ْ َايَُّ ا الذيم
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ه . حأرت ا اي لالنٍ  وييل ا د : لقاي   لل ييل، الحأ ر هنا معناها: وقي   لى  الطبري  َو
 َلـ  نا على واس دل اِنان، يحل  ان نين   ما يميك المعنى ليك ن  اليميك، بمعنى الش الة ان

 .يميك الشاهد على ليه يج  حك ْ  هلل عل ي   ال بأنه له للمش  ل تؤلى ال ص الش الة غير
 . القفال الق ل هيا واخ ار

 . بالش الة يِب  مما الحك  ن ا يِب   نه ،ةً ا ال اليميك مي وس  
 بمعنــى م ن ــا  وضــ ذ  ل ــؤلى، تحفــظ ال ــص الشــ الة هــص هنــا الشــ الة ان عطيــل انــك واخ ــار

 .واليميك الحأ ر
ــ نيــن   مــا معنــاه: قيــ [ 106]المائــدة: {َنْيــنم   ْ } :تعــالى ق لــه :الِالِــل  ضـــيف وا   (مــا) ل يم لح 
 لمفع لبـا النح ييك عند المسمى وه  الحقيقل، على ااسمً  لبيكا عم واس    الظرف،  لى الش الة

 .ليه ا دنا ارال اوعامرً  اسليمً  ا دناه اي مً و  :قال مما السعل، على
 .لي ما مكرم  اي[ 33:سبأ] {َوالنذ ارم  اللذْي م  َمْ ر   َن ْ } :تعالى وقال

 :وانشد
ـــكْ  ت َصـــالمح   ـــ َ  َم ـــص اَلَقْي ا لم ـــدَ  ََ  اَوةٍ َع

 
ـــَفاًحا  ـــص يم  ْنـــَزومي م   َعْيَنْيـــ َ  َنـــْيكَ  َوَعنوم

 .يفلح   عيني  نيك ما ارال 
 . ومين  نينص ما :اي[ 78:ال   ] {َوَمْينم َ  َنْينمص لمراق   هيا} :تعالى ق له ومنه

ا} :تعــالى ق لــه :الرابعــل ََ  حأــر َِالــ وإال الحأــ ر، قــار   َا :معنــاه [106]المائــدة: {َحَأــرَ   م
  .مي  يش د ل  الم  

 د.ه لغَ 
د؟  طال : او ل  ي ش م

 ه لِغد كي  تااللم... ه لَغد عليه بلي .
د ل  الم   حأر لَِا وإال    .مي ْ  ي ش م

؛ هنغووا إذ اللووغار  علووى الرأيووة أنغووم رأوا  وو ه الاركووة، ورأوا...اللووغار  علووى الرأيووة و ذ فووال شووغار 
  ماعلقة بالنط،، والنط، اناغى بالمول.

َ} :تعالى مق له وهيا  ْرآنَ  َقَرْا َ  اَلِم يْ  اْلق   [.98:النح ] {بماّللذم  َلاْسَ عم
 .مِير ومِله[ 1:الطالق] {َلَطلومق  ه كذ  النومسا َ  َطلذْق       مَا} :ومق له
 .[106]المائدة: {َاَ اَلة  } :ه  اليي المصدر ( َا) لص والعام 

ــيكَ }: تعــالى ق لــه :الخامســل ــيذلم  حم ِْنــانم  اْلَ يم ــيكَ } [106]المائــدة: {ا  ظــرف [106ة:]المائــد {حم
 .[106]المائدة: {َحَأرَ } ليه والعام  شمانٍ 
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ِْنانم } :وق له  بعـد لقـا لمـا انـه  ال رجلـيك، ويح م  اخصيك، بمطلقه يق أص [106]المائدة: {ا
 ان ممــا مــيمر،لل  ال يصــلح ال لفــظْ   نــه ؛رجلــيك ارال انــه كنــيذ  [106]المائــدة: {َعــْدلٍ  ََوا} :َلــ 

ــا} َواَت ــرحمك] {ََ ــث  ال يصــلح ال[ 48:ال ــانم } وارتفــع. للمؤن ِْن ــدة: {ا  خبــر نــها علــى [106]المائ
 .[106]المائدة: {َاَ اَلة  } ه  اليي المب دا
نــــانم } :ق لــــه لــــص والخبــــر ،باالن ــــدا  رلــــع [106]المائــــدة: {َاــــَ اَلة  } :علــــص انــــ  قــــال ِْ  {ا

 واقـــا  المأـــاف لحـــيف اِنـــيك، اـــ الة ويـــايا   لـــص نيـــن   اـــ الة ال قـــدير [106]المائـــدة:
ه  } :تعالى قال مما مقامه،  ليه المأاف  .ام ات   ِ م :اي[ 6:ا حزا ] {ا مذ ات    ْ  َوَاْشواج 
ِْنانم } يرتفع ان ويج ش  علـيك  نـزلا   ماولي ال قدير [106]المائدة: {َاَ اَلة  } ـن [106]المائدة: {ا

  .اِنان الش الة ق لي   او اِنان، يش د ان من   ليكك او
ــه :السالســل ــْدلٍ  ََوا}: تعــالى ق ل ــْن   ْ  َع ــدة: {مم ــْدٍل ْ  ََوا} [106]المائ ــ {َع  يــفلْ  [106دة:]المائ

ِْنانم }: لق له ْن   ْ }و [106]المائدة: {ا  .يفل بعد يفل [106]المائدة: {مم
 غيـرم  لمـك ،غيـرم  مـك آخـريك اـ الة او :اي [106]المائـدة: {َغْيـرمم  ْ  ممكْ  آَخرانم  َاوْ } :وق له

 . آلخريك فلي
 ِالِـل ىعلـ ليـه العلما  اخ ل : قالي   ان ليه وال حقيع اآليل، هيه لص شك الم   ه  الفص  وهيا
 :اق ال
ــْن   ْ } :ق لــه لــص والمــي  ال ــاف ان :ا ول ــكْ  َخــرانم آ َاوْ } للمســلميك ضــميرْ  [106]المائــدة: {مم  مم
 لـص جـائزةْ  المسلميك على ال  ا  اه  ا الة ت  ن  هيا لعلى ،لل الريك [106]المائدة: {َغْيرمم  ْ 
  .وييل مان   َا السفر

 .  ا  و الظا ر من اتهة
 كالــيي الصــحابل مــك ِالِــلٍ  قــ ل وهــ  ،ا حاليــث مــك تقــرر مــا مــع اآليــل، بســياق ا اــبه وهــ  

  .قيسٍ  نك هللا وعبد ا اعري  م سى ان  ال نزي ، ااهدوا
 عبد هللا بن قيس.

 ا َمر  ال هؤال .طال : ل ك يا ايخ ه  ِالِل وم
 أبو موسى اهشعرد وعبد هللا بن قيس أنا عندد واو، عندد وعبد هللا بن قويس، لالون معوروف أنوه

 أبو موسى اهشعرد...
ر هؤال .  طال : ل ك اإلاكال لما قال:  ق ل ِالِل  ِ  لسذ

 . يه عبد هللا بن قيس صحابيٌّ ثات  إذا كات ف
 ان اخبـر تعـالى هللا ان القـ ل هـيا علـى آخرها  لى ول اا مك اآليل لمعنى ،عبا  نك هللا وعبد 

 سـفرٍ  لـص مـان لِن ،عدليك ا الة ت  ن  ان الم   هحأر   َا الم يص على الش الة لص حكمه
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 مـك حأـره ممـك اـاهديك شـ دللي   المـؤمنيك، مـك احـدْ  معـه يكـك ولـ  ا ر ، لص الأر  وه 
  .ال فر اه 

 عامل وال خايل بأه  ال  ا ؟اه  ال فر  -احسك هللا  لي -طال : ل ك 
الواقعة في كااب اليغور و و أقرب، والمسألة خالف اهص ، في قاصر فيغوا علوى  الموورر مون أ و  

 الالااب، وأ   الالااب لغم أحكاٌم تمصغم  م أخ  من غير م.
 طال :.......  

 ؟ماذا
 طال :.......  
 .ف اهص  في قاصر فيه على الموررلالن باعاباره خال

 يكاـاهد شـ دللي   المـؤمنيك، مك احدْ  معه يكك ول  ا ر ، لص الأر  وه  سفرٍ  لص مان لِن 
 مـا اان مـ الصـالة بعـد فـالم ح   ويـي ه علـى الشـ الة واليـا قـدما لـَِا ،ال فـر اه  مك حأره ممك
  .ندال الو   يبا

ِلفا.  بعد الصال ، ح 
 طال : بعد الصالة.

 . في   ا صحيح لالن أت عندد خطأً 
 .العصر، و  ا ت ليظ لليميني صال  هعن
  ـ وح  هللا،  لةاـ ا ليـه م مـا مـا ،حعٌّ  به ا دا ما وان ،ندال الو  ميبا ما ان ما الصالة بعد فالم ح   

 جـالنر  حلـ   ِـ ٌّ  هـ  ممـا هـيا ونحـ  خانـا، او مـيبا ان مـا علـى َل  بعد رِم ع   لِن بش الت ما،
 .ي ماعل ظ ر ما الشاهدان  وغرم  السفر، لص الم يص اوليا  مك
 وسعيد يعمر، نك ويحيى المسي ، نك وسعيد ا اعري، م سى انص ميه  على اآليل معنى هيا
 القاس  يدٍ عب ان   ليه ومال الِ ري، السلمانص، وعبيدة ،واريحٍ  ،وإنراهي  ،مجلز وانص ،جبير نك
 . به قال مك ل ِرة ؛سال ٍ  نك

 عــد  عنــد الســفر لــص المســلميك ىعلــ جــائزةْ  اليمــل اهــ  اــ الة: وقــال حنبــ  نــك احمــد واخ ــاره
ــــْن   ْ } يق لــــ ن  مل ــــ  المســــلميك ــــك [106]المائــــدة: {مم ــــكْ } ومعنــــى المــــؤمنيك م  {َغْيــــرمم  ْ  مم
 .ال فار يعنص [106]المائدة:

ـ بال جـارة يسـالرون  ومـان ا بالمدينل،  ال مؤمك وال نزل  اآليل ان وَل : بعأ   قال  اهـ  حبلي 
 .رةال ف وان ا  ا وِان وعبدة ال  ا 
 . وغيرهما واريحٍ  م سى انص ميه  على محكملْ  واآليل
 شيـد قـ ل هـيا ،منسـ  ْ  [106]المائـدة: {َغْيـرمم  ْ  ممكْ  آَخرانم  َاوْ }: سبحانه ق له ان :الِانص الق ل

: لقـال ،خـالف   حنيفـل ابـا ان  ال الفق ـا ، مـك وغيـره  حنيفـل وانـص والشالعص ،ومال ٍ  اسل  نك
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 :تعــالى بق لــه واح جــ ا ،المســلميك علــى تجــ ش وال بعــ ، علــى  بعأــ  ال فــار اــ الة تجــ ش
ـكَ  َتْرَضْ نَ  مممذكْ } ـَ دا م  مم وا} :وق لـه ،[282:البقـرة] {الشُّ د  َويْ  َوَاْاـ م ـْن   ْ  َعـْدلٍ  ََ  ،[2:الطـالق] {مم

ـــدذ  آيـــل ان شعمـــ ا ل ـــؤال  ـــكْ } لي ـــا وان نـــزل، مـــا آخـــر مـــك يكال مذ ـــكَ  َتْرَضـــْ نَ  مم ـــَ دا م  مم  {الشُّ
ــرةا] ــ  لــيل ، ناســخْ  ل ــ  [282:لبق ــك ول ــل،  ال ي مئــيٍ  اإلســال  يك  اهــ  اــ الة لجــاش  بالمدين

 اـ الة ان علـى المسـلم ن  اجمـع وقـد ال فـار، ا الة لسقط  ا ر  عطبذ  الي   وه  ال  ا ،
 .ا الت   تج ش لال لساقْ  وال فار تج ش، ال الفساق

ــ  ال يــحيح َمرتمــ ه مــا: قلــ    ىعلــ اليمــل اهــ  اــ الة لــص جــائز َلــ  نوا بم جبــه، نقــ ل اانذ
 مسـل ٍ  وجـ ل مـع وامـا ،مسـل ْ  ي جد ال بحيث ،للأرورة خايل السفر لص ال ييل لص المسلميك

 مـك لْ ِالِـ بـا ول قـال وقـد ال نزيـ ، اـ د ممـك احـدٍ  عـك النسـخ مـك العي م ه ما يأ م  ول  لال،
 . العل  اه  عنه رينف غيره   لى الصحابل ومخالفل غيره، لص َل  وليس ،الصحابل

  نـه: وغيرهمـا والحسـك عبا  انك قال ح ى ،نزوالً  القرآن آخر مك المائدة س رة ان هيا ويق ي 
 . لي ا منس   ال

 مـع  مـانين الجمـع ي نالى وجهٍ  على ه ِبات مك دن   ال سخاالن لِن يصح ال النسخ مك الع ه وما
  .اناسخً  يك ن  ان يصح ال َمروه لما الناسخ، تراخص

ِجوود موون المسوولمين فووي الموقوو ، أمووا إذا لووم هعنوو ي احاهووا م بووأت االسووالم طبَّوو، اهرص صووحيح إذا و 
 .وجد أحد، فالأنه لم ه طبِ ، اهرصت  
ــا  ــروه لم ــه اناســخً  يكــ ن  ان يصــح ال َم ــص لِن ــر قصــلٍ  ل تخصــي   مكــكوا ال يــيل قصــل غي

  .را الأرو  عند الحك  اخ الف يم نع وال والأرورة، الحاجل ال ييل به لمكان
  .اناسخً  يك ن  ان يصح ال َمروه لمالحظة..لحظة "

  ال ييل قصل غير قصلٍ  لص لِنه 
 نعم.
 .تخصي  ال ييل به  مكك وا

 وأمكن؟
 طال : وجعل ا نيك ق سيك الجملل هيه.

 وأمكن تمصين الوصية به.
 طال : لمكان الحجل والأرورة.

 نعم.  
ـــه لمكـــان ـــك تخصـــي  ال يـــيل ب ـــع وال ،والأـــرورة الحاجـــل  وامك ـــ  اخـــ الف يم ن ـــد الحك  عن

 ال هقـ ليمـا للـيس الأـرورة، عنـد ويرتأـيه المسـل  عنـد ِقـل ال ـالر مان رمما و نه ؛الأرورا 
 .ناسخ
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: هق لــ معنــى ويكــ ن  وعكرمــل، ،والحســك ،الزهــري  قالــه لي ــا، نســخ ال اآليــل ان :الِالــث القــ ل
ْن   ْ }   .سيانالن عك وابعد واضبط احفظ  ن   ؛وقران    عشيرت   مك :اي [106]المائدة: {مم

ــْن   ْ }فووال هكوووت فيغووا موودخ  ل يوور المسوولمين، و ووي م حكمووة ولوويس فيغووا موودخ  ل يوور المسوولمين   {مم
 .-رحمه هللا-هعني من قراباالم وعليرتالم كما ذكر المفل   [106]المائدة:

ــى" ــكْ  آَخــرانم  َاوْ }: ق لــه ومعن ــدة: {َغْيــرمم  ْ  مم ــر مــك :اي [106]المائ  قــال لعشــيرة،وا ابــلالقر  غي
 ر: آخـالعرميـل لـص (آخـر) معنـى ان وَلـ  العرميـل، لص غام  معنىً  على ينبنص وهيا: النحا 

 ل،ا و جـنس مك انه على يدل( آخر) :لق له آخر، ومري ٍ  بكري  مرر : تق ل ا ول، جنس مك
 مـك  ل جـ آخر، وحمارٍ  نرج ٍ  مرر  وال آخر، وخسيسٍ  بكري ٍ  مرر  العرميل اه  عند يج ش وال

ــكْ  آَخـــرانم  َاوْ }: ق لـــه معنــى يكـــ ن  ان هــيا  ال ال فـــارو  عـــدالن، :اي [106]المائــدة: {َغْيـــرمم  ْ  مم
 شـيرت  ع غيـر مـك [106]المائـدة: {َغْيرمم  ْ  ممكْ } :قال مك ق ل هيا على ليصح ،عدوالً  يك ن ن 

  ن ؛بق لـه القـ ومـك ،لمالـ ٍ  بـه حـ جي   وقد اللسان، ج ل مك حسكْ  معنىً  وهيا ،المسلميك مك
 القـ ل هـيا عـ ر  قـد انـه علـى قبيلـ    غيـر مـك [106]المائـدة: {َغْيرمم  ْ  ممكْ } عنده  المعنى

يكَ  َايَُّ ا َيا} اآليل اول لص بأن   .المؤمنيك كم الجماعل لخ ط  [106]المائدة: {آَمن  ا الذيم
ب، اٌ  غيور موفثر فوي البوالقبيلوة والعلوير  وصومك غير القبيلل او مـك غيـر العشـيرة  لالن قوله: "

بقًة أخرى، أو من بلده أو من بلد  آخر ذ فرق، مارامت اللروا منط فالونه من قبيلاه أو من قبيلة  
 عليه.

الاأويوو  أراروا بووه المووروذ موون  وو ا االشووكاا الوو د أموور هللا بوورر شووغار  الفاسوو،  وو ا علووى كوو  حوواا 
 ، موا جوا  فوي اتهوة خوال نوه خوال  أصواًل والاثبت فيغوا، فمون بواب أولوى أت ت ورر شوغار  الالوافر؛ ه

أص  مقرر في اللريعة، فما الهواب عنه؟ أخ  أ   العلم تبحثووت عون أجوبوة، ولالون اتهوة ظوا ر  
كمووا تهوووة شووغار  الصووبي عنوود فووي الدذلووة علووى شووغار  الالووافر موون أ وو  الالاوواب عنوود الووورور ، 

 .    الحاجة
 ن  ،نيـ ليمـا اليمـل اهـ  مـك ال فـار اـ الة اشجـ   علـى اآليـل ن ـيه حنيفـل ان  اس دل :السابعل 

 جـ اش علـى دللـ ليـن  ، اهـ  غيـر مـك :اي [106]المائـدة: {َغْيرمم  ْ  ممكْ  آَخرانم  َاوْ } ومعنى: قال
 لقبـ  لـص نزلـ   ن ـا ؛اآليـل هـيه بمق أـى تق ل ال ان : له قاللي   بع ، على بعأ   ا الة
  .ن ا اح جاج  يصح لال ن ا تق ل ال وان  ،المسلميك على اليمل اه  ا الة

 هعني الحكم ال د اتهة ننٌّ فيغا ما تراه أبو حنيفة، وي مرِ ذ عليه حكًما آخر.
 طال :.......

أبو حنيفة ما تورى شوغار  الالوافر فوي الوصوية علوى المسولم، ويورى شوغار  الالوافر علوى الالوافر بغو ه 
ًنووا  رٌ  فيووه ويقبلغووا فووي غيووره، فأحيااتهووة، وذ هقبلغووا فووي شووغار  الالووافر علووى المسوولم الاووي  ووي ظووا

 ت ركَّب كالم ترتويه العالم على أمر  ذ ترتويه.
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وعبة،  مثاا ذلك: أت ابون حووم ضوعَّ  حودتًثا فيوه المنغواا بون عمورو، والمنغواا بون عمورو ضوعَّفه ش 
  الحودتا بسوبب صوول الطنبوور الو د صول الطنبوور، كيو  ابون حووم ه ووع   بأنه سم  من بياه

ِم  من بيت المنغاا، وأنوت ذ تورى فيوه شوي ، ذ ترتوويه علوى شوي    ًئاأصواًل؟  فأنوت ت رتوب شوي ًئاس 
 .و  ا من باب االلوام

 طال :.......
وخة كيوو  هعموو  بغووا فووي مسووألة  لالنووه ذ توورى الحكووم أصوواًل، منسوووى خووالا اناغووى، مارامووت منسوو

 .أخرى 
 ع،النطـ طريـع مك المسلميك على اليمل اه  ا الة قب ل ج اش على لل  يلاآل هيه: قي  لِن 

 على ا الت   بل ق    َا انه وَل  ال نبيه، طريع مك اليمل اه  على ا الت   قب ل على ولل 
 .اولى اليمل اه  على قب ت   لألن المسلميك

 مـا علـى اليمـل اهـ  علـى اـ الت   لبقـص المسـلميك، على ا الت   بطالن على الدلي  لل ِ  
 لت  اـ ا لقب ل لر ْ  اليمل اه  على اليمل اه  ا الة قب ل  ن ؛بشص ٍ  ليس وهيا عليه،  ان
 علـى اـ الت   تبطـ  لـألن ا يـ  وهـص المسـلميك علـى اـ الت   بطلـ  لـَِا المسلميك، على
  .اعل  لهللا. واولى احرى  لرع ا وهص اليمل اه 

سولمين شغارتغم علوى المسولمين ذ ت قبو ؛ ِلموا بيونغم وبوين الم، وأت اقد هقوا قاة : إت لالالمغم وجغً 
تن قد ذ  . ت وجد   ه العداو  بنفس المساوى  من العداو ، لالن م  قومغم وموافقيغم في الدِ 

 طال :.......
 تن؟أ

 طال :.......
 و م ذ هحاهوت باتهة في مورر ا. ،ذ  و اهص  اتهة

 طال :.......
  ي اهص .
 ..طال :.....

ا المدار كله على اتهة، واتهة في شغار  الالافر علوى المسولم، ولوم ترتووو ا، فاليو  ترتووونغا بمو
الوافر ت شوغار  الالوافر علوى الإه فرِ عوت عليغا شغار  الالافر، لالن إت بحثوا عن أص   آخر، وقوالوا: 

حسوبغم، لوة كو  قووم  بذ ت وجد لغا بدت ، وليس مرر ا إلى العدالة، و ت قيو : بالعدالوة النسوبية، وعدا
 .  فاهص  رر شغار  الالافر مطلًقاو ذ

 نارك؟أم نالم  
 طال : مما تشا  يا ايخ، الفائدة حايلل.

 ؟ماذا
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 طال : اق ل: الفائدة حايلل، ومما تشا  يا ايخ.
 وهللا كااب عظيم.

 طال :.......
 فيه.ماذا 

 طال :.......
 هعني نملصه إت شا  هللا.

 ال تحرمنا الف ائد. -هللا يرضى علي  يا ايخ -طال : لعلنا نس فيد
 نعم.

 طال :.......
 ؟ماذا

 طال :.......
ر  المسوولم غيوور العوودا، المسوولم الفاسوو، إذا ق ِبلووت شووغار  الالووافر للحاجووة والووورور ، فغوو  ت قبوو  شووغا

 المسلم غير العدا؟
 طال :.......

دتن باحووريم اللووغار ، شووغار   وو ا اهصوو  موون بوواب أولووى، لالوون قوود هكوووت الالووافر الماوودتن الوو د تاوو
وووِرف بالفسووو، واشووواغر بوووه؛ ولووو لك هقووووا االموووام  االووووور قووود هكووووت أكثووور تحرًيووو مووون المسووولم الووو د ع 

 اللافعي: أقب  شغار  أ   اه وا  إذ....
  طال : الرالأل.

موووا  وووو بالرافووووة، فرقوووة مووونغم المطابيوووة مووون الرافووووة؛ هنغوووم توووروت اللوووغار  لمووووافقيغم بالباطووو ، 
لموووافقيغم بالباطوو ، فووال شووك أت  ووفذ  تافوواوتوت فوويغم أ وو  رهانووة و ت كووانوا علووى ضووالا،  هلووغدوت 
 .نة ترونغا رهانة  م ويقفوت عند الالن رها

 طال :.......
 . بدلي  أنغم سرقوا نعم ليسوا بثقال

ــرانم  َاوْ }لالوون  ــكْ  آَخ ــرمم  ْ  مم ــدة: {َغْي اا لووه: افر ه قوومووا ه لوواع فووي  وو ه اههووام موون أت الالوو [106]المائ
ـكْ  آَخـرانم  َاوْ } اتخر ل...بمثلغوا، همكون أت هسوادا بعول الالابوة، وبع [106]المائـدة: {َغْيـرمم  ْ  مم

  رليو .....لالنغم تلهفوت إلى   ا الاعبير فراًرا من وص  الالافر بالالفر   ا  و السبب، ولغم مون
للووووريعة، وهللا ممالفووووة لقطعيووووال ا ا،  ووووم هملوووووت أمووووورً  ووووم مووووا تناظووووروت رلووووياًل  ،هعاموووودوت عليووووه

 المساعات.
 طال :.......
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 فموا وجودوا إذ إماًمواآخور، ه صولوت  ق شوي ، واعامواره فوي العبوارال شوي هعني شغارته فوي الحقوو 
 ؟ هصوولوت، عنوود الحنابلووة مووا تصووح إمامووة الفاسوو، كالالووافر، لالوون إذا مووا وِجوودفموواذا هفعلوووت  ا،فاسووقً 

ي اوي، أموا حقووق العبوار في حاواا لغوا، إذ فوغير م كلغم على مساوى واحد من الادتن، فالبلوى تق
 .   قب  اللغار  من  فذ  لواع الح،أو لم ت   ،مث    ه الصور  الاي لو لم تق  اللغار 

 ال ــال  ولــص ســالرت ، :اي [106]المائــدة: {اْ َْر م  لمــص َضــَرْم   ْ  َاْنــ   ْ   منْ }: تعــالى ق لــه :الِامنــل 
  .حيفْ 

لووى عمووا طلبنووا الالاوواب وقرأنووا فيووه ممووا ه فيوودنا ويعيننووا   اوواب، موون كثوور هعنووي علووى كثوور مووا راجعنووا الال
ب مساة  العلوم الفقغيوة فوي كاابنوا  و ا وغيوره، فوي الالاوب اهخورى قود نطلبوه، مور  طلبنواه بلورغ كاوا

 الاوحيد.
 أذ تنبعا ِ موم ط والب العلوم لقرا توه؟ مكثنوا فوي ررط القرطبوي ثناوين وعلورين سونة حاوى أكملنواه،

من االخوات خمسة أو ساة من اهسات   فوي جامعوة أم القورى اتفقووا علوى أت هقورأوه فوي ومهموعة 
سوووبوع ههامعووووت بعووود قووورا   ماةوووة صوووفحة ماةوووة صوووفحة وياناقلووووت فيغوووا فوووي اه بيووووتغم كووو  أسوووبوع

  علوور    أربوو علوور  وع تقوورأ ماةووة صووفحة تحاوواذ إلووى خمووسوياناقلوووت فووي  وو ه الماةووة، فووي اهسووب
 ، وفوي النغاهوة تقورأ ماةوة صوفحة، ثوماهعني ما تأخ  وقاً  ًئا،ة ما تالوت شيصفحة، ثالثة علر صفح

ي من علرين سنة، وك  واحود ت ودوت الفواةود الاو بدًذ  ا، تحااذ إلى علرين شغرً افي ك  شغر مهلدً 
اسافار ا، ويو  عالمال علوى موا فيوه شوي  مون االشوكاا، وياناقلووت فيوه، وخوالا سونة ونصو  

  تناغي.
 ،ويسووافيد كوو  واحوود تناقووي موون ةمالةووه ثالثووة ،طوووياًل  ، هعنووي مووا تأخوو  وقًاووامماوواة  توورى  وو ه طريقووة

خمسوووة بحسوووب القووورب والب عووود مووون البيوووول بعووود؛ هت الريووواص مكوووات صوووعب، فغووو ه طريقوووة  ،أربعوووة
ومنغهيووة مماوواة  ويناغووي الالاوواب بغوو ه الطريقووة، وغيووره موون الالاووب، هعنووي لووو اناغووى  وو ا الالاوواب 

 .فار ط الب العلماير كااب آخر اساواخ
 طال :.......

ويكاووب  ،، كوو  واحوود ببياووه هقوورأ ماةووة صووفحةاا صووار ررًسوو ذ، كوو  واحوود ببياووه، لووو هقوورأوت سوووي  ذ
ويو  عالموال، ويوو  إشوكاذل وفواةود، ويفغوم مون  و ه الهملوة موا ذ هفغموه اتخور وياناقلووت، 

 وهللا أنا اساحسناغا.
 طال :.......

 .نعم
 طال :.......

، هحفظ الالاواب أو ت ودرط جميو  مسواةله بدقوة وت غوومأت ما  و بالةم  ،لالن تبقى أنغا ت ناج رسمة،
 أحسن من ذ شي .
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 رأد الليخ؟ ما
 طال : عم  ل  ي سبع  ليه.

 وهللا طيب.
 طال : عمْ  طي .

 تروحوت للقرطبي؟   ا من توم وأنا طالب وأنا أراج  القرطبي. جعلغمد ما ال لالن 
 طال :.......

ت و د عنودد تاريمغوا أربعوة علور أحودى علور سوب  وتسوعل تعليقة على نسمة من النُّسخ ال وجد
 وهللا المساعات. ،14/11/97

 .    تاريخ ًئا،لالن تاريخ   ا صار، اتت ما نقرأ شي
 ال ــال  ولــص ســالرت ، :اي [106]المائــدة: {اْ َْر م  لمــص َضــَرْم   ْ  َاْنــ   ْ   منْ }: تعــالى ق لــه :الِامنــل 

ــيَبل   َلَأَيــاَنْ    ْ  اْ َْر م  لمــص َضــَرْم   ْ  َاْنــ   ْ   منْ } تقــديره حــيفْ   لأويــي   [106ة:]المائــد {ْلَمــْ  م ا م صم
هبــا مــ   ِــ  المــال، مــك معكــ  مــا  لي مــا وللعــ   ظــن  ، لــص عــدليك اِنــيك  لــى ــ    لــى َو   وِر

َماَتْحبم } ان لـالحك  ،خيانـلً  علي مـا والعـ ا امرهمـا، لـص لارتان ا ،بال رمل ـ َن   ـ س  ـاَل  َبْعـدم  كْ مم  {ةم الصذ
  .[106]المائدة:

 أت تحبسو ما.
 طال : عندي هكيا يا ايخ ان وميك ق سيك تحبس ن ما.

 تحبسو ما أت أت.
َما}نن  اآليل   طال : ان ل ك يا ايخ ه  جا اَلةم  َبْعدم  ممكْ  َتْحبمس  َن    .[106المائدة:] {الصذ

 حكى حكاهة.
 .طال : نع  الحكايل

 ذ ب د من الابيه. لالن
 طال : ه  وضع ا نيك حايرتيك.

 على أنغا من القرآت.
 نع  على ان ا مك القرآن.طال : 

 تفو .   
 ظمـى،ع مصيبلً  مان وإن والم  : علماؤنا قال ،مصيبلً  اآليل هيه لص الم   تعالى هللا وسمى 

 لـه،  العمـ وتـر  ليـه، ال ف ـر وتـر  َمره، عك واإلعرا  عنه، الغفلل منه لأعظ  مبرى، ورشيلً 
 .تف ر لمك ول رةً  اع بر، لمك لعبرةً  وحده ليه وإن

 َلم ـ نَ َتعْ  َمـا اْلَمـْ  م  كَ مم  َتْعَل    اْلَبَ ائم َ  َانذ  َل ْ »: قال انه -وسل  عليه هللا يلى -النبص عك وروي 
ْنَ ا َاَ ْل   ْ  َما يًنا مم   .«َسمم



 

 

 
 

14 

 ( 2 ا  شرررررص  تخلررررر اخلراررررد كتررررا  ال رررر ا     

 

 

14 

 خرَّجه؟
ـبنع . قال: اخرجه القأاعص لـص )الطال :  ـع ( مـك حـديث ا  ي  يل شـ ا ( والبي قـص لـص )الشُّ

عــي : ن  الج نيــل، ولــص  ســناله عبــد هللا نــك ســلمل نــك اســل  ضــعذفه الــدارقطنص وغيــره، وقــال انــ  
 يـلى هللا-م رو ، واخرجه انـك المبـار  لـص )الزُّهـد( عـك الحسـك نـك يـالح نالًغـا عـك النبـص 

   سفيان الِ ري.واخرجه او نعيٍ  لص )الحليل( مك مال -عليه وسل 
ووور القرطبوووي لووويس مووون أ ووو  الحووودتا، فيووورود اهحارتوووا  ووووعيفة، وِجووود فوووي تفسووويره بعووول الالمفسِ 

ا، وشرعت في تموريج أحارتثوه ووجودل فوي الهوو  اهوا فقوي  الموضوعال، وفيه أحارتا كثير  جد 
 من العلرين أكثر من ساماةة حدتا.

 طال :.......
 فة.ذ ذ، في الصحيحين وغير ما وضعي

ت ةة، فوواذا نظوورل إلووى أت الالاوواب علوورو مهموووع اهحارتووا الاووي فووي المهلوود اهوا أكثوور موون سوواما
 انقط  الد ر روت تمريهغا، و ذ فغي.... امهلدً 

 طال :.......
 .نعم

 طال :.......
في الصناعة الحدتثية ضعي ، حاى في طريقوة الاموريج ه مورِ ذ الحودتا  -رحمه هللا–لالن المفل  

رد فغو ا مطورر علوى طريقوة جه و و موجور في البمارد، وأموا تقدهموه لمسولم علوى البموامن ابن ما
 .  الم اربة

ــ ان ويــروى    جعــ و  عنــه، ا عرانــص لنــزل ،اميً ــ الجمــ  لخــر لــه، جمــ ٍ  علــى يســير مــان ااعراني 
ــه يطــ ف ــه وي ف ــر ب ــ  مــا: ويقــ ل ،لي ــ  مــا! تقــ  ؟ ال ل ــل، اعأــاؤ  هــيه! تنبعــث؟ ال ل  مامل

 !يـرع ؟ الـيي مـا! يبعِـ ؟ مـان الـيي مـا! يحملـ ؟ مان اليي ما! اأن ؟ ما سالمل، وج ارح 
  .امره مك ام عجبً  اأنه، لص ام ف رً  وانصرف ترمه ِ ! منع ؟ الحرمل عك اليي ما

ا فووي الالاوواب؛ هت الرجوو  موو   وموون ميووو   وو ا الالاوواب اللفاووال الاووي ت ماطووب القلووب، و وو ه كثيوور  جوود 
ور،، مو  كونوه اكونوه فقيًغو ،، ولوه لالثيور  مون العلووم  وو واعوظ ومفلو  فوي الرقواة امافنًنو اوجامًعو ه فسِ 

 [1ر:]ال  ــاِ {رَاْلَ ــا     ال ذَ ــاِ  })الاوو كر  فووي علوووم اتخوور أ ولووو قوورأ أد واحوود  منووا كالمووه فووي تفسووير 
 .عرف قدر   ا الرج 

 فالالمه   ا مفثر، كالمه   ا تندر أت توجد عند أحد من المفسرين.
القرطبوي؟ قورأل أم ثر السفاا و و سفاا حقيقًة محرذ، هسانصحك طالب هقوا: أقرأ الطبرد  و هك

ثنا، وأسما  رجواا وقود هكووت الطالوب ضوعي   ثنا حدَّ حافظوة الفي الطبرد ما اسافدل؛ هنه كله حدَّ
قفنوا ، وقرأل في القرطبي نفس المقدار وخرجت بحصيلة ثاباة، ومثله لموا أو اآثارً ذ و  ائً وذ هحفظ شي
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تفسير أضوا  البيات قاا بعل الطالب: نوق  ابن كثير، أضوا  البيات نسافيد منه فاةد  واضوحة 
ت تقدهم الرأد على اهثر ولو كات  و ا واقو  اللومن نفسوه أوظا ر  وَيعل، بال  ن، لالن االشكاا 

عوروف الاصريح به م لك ، الاصريح بأت تقوا: أضوا  البيوات أفوو  مون ابون كثيور، وابون كثيور م
أنووه موون أةمووة السوول  وتفسوويره أثوورد، وكوو لك الطبوورد، ذسوويما ضووعي  الحافظووة فاةدتووه موون كاووب 
الافسووير بوواهثر قليلووة؛ هنغووا كلغووا أسووانيد وآثووار بعوووغا م الوورر، وبعوووغا إذا الافووت مووا معووك منووه 

فاظ معروف –الحافظة  هعني ضعي -شي       . ت و و ذ الح 
ـــــ نَ }: تعـــــالى ق لـــــه :ال اســـــعل  َماَتْحبمس  ـــــ}  :علـــــصوٍ  انـــــ  قـــــال [106]المائـــــدة: {   َماَتْحبمس   { َن  

  منْ }: بق لـه والم يـ ف الصـفل نـيك واع ـر  [106]المائدة: {آَخرانم } ـل يفلً  [106]المائدة:
 .[106]المائدة: {َاْن   ْ 
 : قسميك على والحق ق  ،حعٌّ  عليه وج  مك حبس لص اي ْ  اآليل وهيه
 .مؤجالً   ال اس يفاؤه يمكك ال ما ومن ا ،معجالً  اس يفاؤه يصلح ما :من ا
  .وت ي  الحع ومط  واخ فى غا و  الحع عليه مك لصخ   لِن

 لوك هعنوي، الاواود: الغالوك، ومورل  و ه اللفظوة فوي قواعود ابون رجوب، كنوا نقورأ علوى اللويخ   ت ي 
ور للويخ موجوابن غدهات في الطبعة اهولى قب  ما ه طب  ثانية، ومرل كلمة الاواود وتسوألنا فيغوا وا

 وك ا ما وصلنا إلى شي ، ما معنا جوذل وذ شي  هطلعونه.
المقصووور إنووي فووي اليوووم نفسووه أو موون ال وود خرجووت إلووى المكابووال، ووجوودل طبعووة جدتوود  وعليغووا 

 .  الغالك تعليقال، فوجدل الااود:
ـع مـك دْ ن   يكك لل  ،وت ي  الحع ومط    ا،ًنـره المسـمى وهـ  ،الحـع عـك بعـ  ٍ  لِمـا ،منـه ال ِ 

  .الحمي  وه  واليمل المطالبل لص منابه ين   بشخ ٍ  وإما
 .والوعيم، الالفي  كلغا واحد الحمي   

 مـك را ِـ يمكـك ال ول ـك م عـيره، وج له وي عير ،ممغيبه يغي  ان يج ش  نه ؛ا ول لون  وه  
ع  ال يبع ل  اجميعً  تعيرا لِن هيا  حـع، كمـ هعليـ مـان مـالم  ال  ليـل منـه تقـع ح ى بحبسه ال ِ 
 .عسرته تبيك او

 لـ  ،عجـالً م   اسـ يفاؤه ي فـع ولـ  والقصـاص مالحـدول البدل يقب  ال اندني   الحع مان لِن :العاارة
ع  ال ليه يكك  يرهمـاوغ وال رمـيي لاول انـ  روى  السجك، ر ا   الحكمل هيه و ج  ؛بسجنه ال ِ 
 .ت مل لص رجالً  حبس -ل وس عليه هللا يلى- النبص ان جده عك انيه عك حكي ٍ  نك ن ز عك

: قـال -وسـل  عليـه هللا يلى- هللا رس ل عك ،انيه عك ،الشريد نك عمرو عك لاول ان  وروى 
دم  َلصُّ » ْرَضه   ي حم ُّ  اْلَ اجم  .له بسحي   وعق م ه له، لظغي   عرضه ح ي   المبار  انك قال «َوع ق  َمَ ه   عم

 .س ظ ارا وحبس ،عق ملٍ  حبس :ضرميك على الحبس: الخطانص قال



 

 

 
 

16 

 ( 2 ا  شرررررص  تخلررررر اخلراررررد كتررررا  ال رررر ا     

 

 

16 

 مـا هبـ س  شـ لي   ؛نـيل  سـ ظ ري   هلِنـ ت مـل لـص مـان ما واما واج ، لص  ال ت  ن  ال لالعق مل
 .عنه خلى ِ  ،ن ارٍ  مك ساعلً  ت ملٍ  لص رجالً  حبس انه روي  وقد ورا ه،
 بحبسـه امـر بحـعوٍ  رج ٍ  على قأى  َا اريحْ  مان: قال سيريك انك عك ،اي   عك معمر وروى 

 . السجك  لى به امر وإال حقه اعطاه لِن ،ق  ي ان  لى المسجد لص
اَلةم  َبْعدم  ممكْ }: تعالى ق له :عشرة الحاليل  ا  ِـر قالـه ر،العصـ يـالة يريـد [106]المائـدة: {الصذ

 .ال اَبل واليميك ال ي  ليه وي جنب ن  ال ق  َل  يعظم ن  ا ليان اه   ن ؛العلما  مك
 ،انمالر  ان ما على يالت ما بعد مك: وقي  ،مان  يالة اي: وقي  ،الظ ر يالة: الحسك وقال
 المالئ ـل  للشـ  بـه، اوإرهاًبـ لل قـ ، اتعظيًمـ الصـالة بعد اا راطه لائدة  ن: وقي . ديالسُّ  قاله
ــيكٍ  َعَلـــى َحَلــ َ  َمــكْ » الصــحيح ولــص ال قــ ، َلــ  َبــلٍ  َيمم  َلْيـــهم عَ  َوه ــ َ  ّللاذَ  صَ َلقمــ اْلَعْصــرم  َبْعــدَ  َماَم

  .«َغْأَبان  
 خرَّجه؟

ــ ــال: َمــر الحــديث ن ــيا اللفــظ انــك العرمــص لــص )احكــا  القــرآن( واخرجــه ننحــ ه احم د طالــ : ق
  القيامـل ِالِـْل ال ي  لم ـ  هللا يـ  »والبخاري ومسل  مك حديث انص هريرة، ولفظه عـك البخـاري: 

 . «وال ينظر  لي  ، ورجْ  حل  على يميٍك ماَبٍل بعد العصر ليق طع ن ا مال رجٍ  مسل 
 الثانية علر.

 :اايا  بأرمعل يك ن  وال غليظ ا يمان، لص ال غليظ لص اي ْ  اآليل هيه :عشرة الِانيل 
 . َمرنا مما الزمان :احدها
  حالفاسـ يجـ  ال: يق ل ن  حيث وايحابه حنيفل  نص اخاللً  والمنبر، مالمسجد المكان :الِانص

 لـص وال ا ا اـي قليـ  لص ال والمقا  لرمكا نيك وال -وسل  عليه هللا يلى- النبص منبر عند احدٍ 
 يِمـاح عليـه المـدعى يحل  با   ) ترج  حيث -هللا رحمه-البخاري  َه  الق ل هيا وإلى  ِيرها،
 ( .غيره  لى م ضع مك صرفي   وال ،اليميك عليه وجب 

نوه كو ويهرأ على الحل  به كاذًبا لون توفثر فيوه  و ه اهموور،  -ج َّ وعال-هت ال د ذ ه عظم هللا 
هحلوو  عنوود المنبوور أو بعوود الصووال ، لالوون بعوود الصووال  منصوووٌا عليغووا، وجووا  حوودتا المنبوور فووي 

ذ تووفثر فالومووات والمكووات  -جوو َّ وعووال-و وو  رأد البمووارد أنووه مووارام مووا عظووم هللا  ،حوودتا  صووحيح
  . فيه

 طال :.......
 .ك لك فيه تعظيم
 طال :.......

 حدتا عن الدعو  المساهابة. هراةل فيبعد الصال  فيه رعا  م ساهاب، بعد الف
 طال :.......
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 .نعم في جمي  الفراةل
 طال :.......

 أتغم؟
 طال :.......

َما} اَلةم  َبْعدم  ممكْ  َتْحبمس  َن    ؟[106]المائدة: {الصذ
 طال :.......

 نعم معروف، والالالم في الحدتا معروف وأق  أحواله الحسن إت شا  هللا، نعم.
لومف ا ه  ي غلذظ علي   ن حليف   على م ان  ؟طال : اه  ال    ا   َا ح 

نين هعنوي مون ثموا ا،قودهمً  امون القووا  كوات فوي الملويج قاضويً  ابما ذ ه مال  ما عندنا، ذكرنا واحودً 
، ثووم لمووا طلبووه أو أكثوور جووي  لووه برجوو  موون الغنوودوط توودعي عليووه شوومن أنووه أورعووه موواًذ سوونة 

: أورعوت  و ا مبلً وا مون المواا، وأنالوره، قواا: احلو ، قواا: جحده، فها  به إلى القاضوي، وقواا لوه
، وأموور الغندوسووي أت ا، اللوويخ القاضووي هقوووا:  وواتوا سووكينً اهحلوو   وو ا  ندوسووي، قوواا:  وواتوا سووكينً 

ورب  هموين بواهلل، -جو َّ وعوال–هقبوغا، فقاا له: ق   ورب البرر  مغلوك الفهور ، رب البورر   وو هللا 
  .بحر ، قاا: فلوط تدف  بقر  ما ت كاذًبا هخ ت السكين وأذبح البق البرر  مغلك الفهر  هت كنت

 طال :.......
 .«ورجٍ  حل  بعد العصر»اهص  بعد العصر؛ هت الصال  جا  ذكر ا في بعل اهحارتا 

 طال :.......
 معروف الحدتا.

 طال :.......
ْسطَ } ي الوسطى  اَلةم اْل   َلَ ا م والصذ  .ال  العصرص [238]البقرة: {ىَحالمظ  ْا َعَلى الصذ

 يكنـ ليحلـ  اعمال ـا، مـك مـان مـك مكـل  لـى القسامل ايمان لص جل وي  : والشالعص مال  وقال 
 . المنبر عند ليحل  اعمال ا مك مان مك المدينل  لى جل وي   والمقا ، الرمك
  .الماجش ن  وانك مطرفْ  روى  الحال :الِالث
 .حاالاعظيم بالحاا أو الا ليظ بالهعني ا

  ن ؛القبلـل مسـ قب  اقائًمـ يحلـ  انـه الشـالعص ايـحا  الماجشـ ن ومعـ  وانـك مطرفْ  روى  
 والـيي :العرمـص انـك قـال ا،جالًسـ يحلـ : عـك مالـ ٍ  منانـل انك وقال ،والزجر الرل  لص انلغ َل 

 لـص يِبـ   لـ  َ الجالًسـ اجالسً  وإن ،القائمً  اقائمً   مان  ن ن ا عليه حك ي   مما يحل  انه عندي
 .جل   او قيا ٍ  مك َل  اع بار نظرٍ  وال اِرٍ 
 ،ليحلـ  لـانطلع: انيـه عـك وائـ ٍ  نـك علقمل حديث لص ق له مك العلما  بع  اس نبط قد: ل ق

 .مسل  جهخرذ  -اعل  لهللا-القيا 
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 ليقسـمان}  :تعـالى لق لـه ؛عليـه يزيـد ال بـاهلل الحلـ   لـى طائفلْ  ليهب  باللفظ، ال غليظ :الرابع
 {َاْيــناَم   ْ   ميــَدنذ َ َ  َوَتــاّللذم }: وقــال ،[53:يــ نس]{ َوَرمومــص  مي ق ــ ْ } :وق لــه ،[106]المائــدة: {بــاهلل

 «م ْ  لمَيْصــ َاوْ  اّللذم بمــ َلْلَيْحلمــ ْ  َحالمًفــا َمــانَ  َمــكْ »: -والســال  لصــالةا عليــه– وق لــه ،[57:ا نبيــا ]
 .علي ك اشيد ال لهللا: الرج  وق ل
 لـه لحجلوا باط ، علص العاه وما حع، عندي له ما ه   ال  له ال اليي اهللب يحل : مال ْ  وقال

 عـك ،سـائ ال نـك عطـا  ِناحـدذ  :قـال ا حـ ص انـ  ِناحـدذ  :قال ،مسدل ِناحدذ  :لاول ان  رواه ما
 لمـ ْ احْ » :-فهحلذ  لرج  يعنص- قال -وسل  عليه هللا يلى- النبص ان عبا ٍ  انك عك يحيى انص
يالذ  بماّللذم   شيـال اسمه يحيى  ان: لاول ان  قال للمدعص، يعنص «ص ْ ا عند  له ما ه   ال  له اَل  يم

  .ِب  ِقلْ    لصٌّ 
 اسمه؟

 طال : شيال.
 ةكريا.

 طال : عند  شمريا يا ايخ؟
 نعم.

 طال : عندي شيال.
 طال :.......

 .نعم
 طال :.......

 ةيار، ما همال .
 طال :.......

 .نعم
 طال :.......

 تقوا ها شيخ؟ مناسب.ماذا أبو هحيى اسمه ةكريا،  ما  و 
 طال : مناس .

ا على ما في كاب الرجاا.  لالن الم عوَّ
 طال :.......

نن أبي راور، نعم.   في س 
 الـيي اهللبـ ليحلفـه اليمـيك، عليه ظغلذ  القاضص ات مه لِن غير، ال باهلل يحل : ال  لي ن  وقال 
 ،لعالنيـلا مـك يعلـ  مـا السـر مـك يعل  اليي ،الرحي  الرحمك والش الة الغي  عال  ه   ال  له ال

 . بالمصح  ال غليظ الشالعص ايحا  وشال ،الصدور تخفص وما ا عيك خائنل يعل  اليي
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 . الصحابل مك قط احدْ  َمرها ما ندعلْ  وه : العرمص انك قال
  .نيل  هايحاب ويأمر ،بالمصح   حلوم ي   ينعا  قاضص ماشن  انك راى انه الشالعص وشع 
 هأثر.

 طال :......
 ويأمر؟

  .يصح ول  ،عبا ٍ  انك عك نيل  ويرويه ايحابه ويأمر 
هعنووي  ... ويــأِر ايــحابه َلــ  عــك انــك عبــا ، ولــ  يصــح ذ، عنوودنا ويووأثر أصووحابه ذلووك عوون

 . تروونه عن ابن عباط
 عـك الشـالعص حكـى لقـد القـرآن مـك ليـه وما ،بالمصح  حل  وإن( الم ي ) م ا  ولص: قل  

ــي   مــان الزميــر انــك ان مطــرف ــ ورايــ : قــال المصــح ، علــى  حلوم ــي   بصــنعا  امطرًل  علــى  حلوم
 .حسك وه : الشالعص قال المصح ،

 . ح والمص والع اق بالطالق يس حل  ان للحا   ينبغص ال انه على واجمع ا: المنير انك قال
  .بالمصح  يحل  يكره ان ق الة ومان: ا يمان لص تقد  قد: قل 

 قاار  هكره 
  .بالمصح  يحل  يكره ان ق الة ومان 

 عندنا ه حلِ   بالمصح  ما  و هكره، ما  و هحِل  ه حلِ  .
 طال : وململ  يكره ان  وضع ا نيك حايرتيك.

 فرق، نعم. 
  .المنير انك عن ما حكاه َل ،  رهي   ال: وإسحاق احمد وقال 

 ق  على   ا.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


